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W bezciœnieniowym procesie pirolizy ca³ych opon samochodowych otrzymano: wêgiel i olej popirolityczny, stal oraz gaz. Wêgiel popirolityczny scharakteryzowano i zbadano pod k¹tem zastosowania jako adsorbenta. Wêgiel
popirolityczny poddano karbonizacji i aktywacji par¹ wodn¹ w temperaturach
750-900oC w czasie 1-2 h. Oznaczono, i¿ karbonizacja i aktywacja par¹ wodn¹
powoduje znaczne zwiêkszenie objêtoœci porów badanych materia³ów do ponad
1,1 cm3/g i powierzchni do oko³o 600 m2/g. Stwierdzono, ¿e otrzymane sorbenty
wykazuj¹ wysok¹ skutecznoœæ w usuwaniu z roztworów wodnych benzenu,
p-chlorofenolu, b³êkitu metylenowego i czerwieni Kongo, zbli¿on¹ do wydajnoœci dostêpnych w handlu rodzajów wêgla aktywnego (np. Noritu).
S³owa kluczowe: piroliza, recykling, opony ca³e, olej popirolityczny,
wêgiel, adsorbent, karbonizacja, aktywacja

The analysis and application of liquid
and solid products of low pressure pyrolysis of whole passenger tyres
The post-pyrolytic coke and oil, steel and gas were obtained by means of
low pressure pyrolysis technique of whole car tyres. The post coke were characterized and an attempt of application of these product, as an adsorbent was
made. The obtained post-pyrolytic coke was undergo further carbonization and
activation by water vapour at 750-900 oC and at activation time 1-2 h. It was
found that carbonization and water vapour activation results in considerable
increase in pore volume of the sorbents (up to 1.1 cm3/g) and specific surface
areas up to 600 m2/g. The obtained sorbents have a good sorption capacity for
benzene, p-chlorophenol, methylene blue and Congo red. Removal efficiency of
aromatics and dyes of the best sorbents was similar to the commercial active
carbon (Norit).
Key words: pyrolysis, recycling, whole tyres, post-pyrolytic oil, carbon,
adsorbent, carbonization, activation

1. Wstêp
Odpady gumowe stanowi¹ powa¿ny problem ekologiczny i ekonomiczny, a skalê tego problemu mo¿na
oszacowaæ na podstawie danych dotycz¹cych wielkoœci
produkcji wyrobów gumowych, wynosz¹cej w skali
œwiatowej oko³o 18 mln ton rocznie [1]. Oko³o 80%
poeksploatacyjnych wyrobów gumowych stanowi¹ zu¿yte opony. W krajach UE w 2000 roku masê zu¿ytych
opon szacowano na 2,5 mln ton [2].
Znanych jest wiele metod utylizacji i recyklingu
zu¿ytych opon, zalicza siê do nich: bie¿nikowanie, recykling energetyczny, regeneracjê, recykling materia³o* Instytut IMPiB, Oddzia³ Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
** PPHU Konmech, Bojano
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wy, recykling produktowy oraz pirolizê, polegaj¹c¹ na
rozk³adzie termicznym odpadów gumowych bez dostêpu tlenu, w temperaturze 450-750oC. Ze wzglêdu na
wysokie koszty urz¹dzeñ oraz ma³¹ wartoœæ u¿ytkow¹
otrzymywanych produktów piroliza nie ma wiêkszego
znaczenia przemys³owego. Jednak otrzymane produkty
ciek³e mog¹ mieæ zastosowanie jako komponenty paliw
p³ynnych, powsta³y wêgiel zaœ mo¿e byæ zastosowany
jako tani wype³niacz mieszanek gumowych lub po odpowiedniej obróbce mo¿e zastêpowaæ wêgiel aktywny
w mniej wymagaj¹cych zastosowaniach.
W literaturze mo¿na spotkaæ opisy ró¿nych technik
prowadzenia pirolizy [3-19]. Proces ten prowadzi siê w
uk³adzie gaz – cia³o sta³e, ciecz – cia³o sta³e lub te¿ pod
zmniejszonym ciœnieniem, najczêœciej periodycznie.
Zwykle poddaje siê pirolizie opony rozdrobnione i pozbawione metalowych elementów konstrukcyjnych.
Etap przygotowania jest procesem kosztownym ener-
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getycznie i inwestycyjnie, wymaga specjalnej instalacji
do rozdrabniania ca³ych opon.
W literaturze w zasobach elektronicznych nie ma
informacji dotycz¹cej pirolizy ca³ych opon samochodowych. Szersze badania nad tym zagadnieniem nie by³y
podejmowane najprawdopodobniej ze wzglêdu na
przewidywan¹ ma³¹ efektywnoœæ energetyczn¹ takiego
procesu, wynikaj¹c¹ z niskiego wspó³czynnika wnikania ciep³a z fazy gazowej do karkasu opony oraz niemo¿liwoœci pe³nego wype³nienia reaktora wsadem.
Z drugiej strony taka technika pirolizy by³aby
znacznie tañsza, nie wymaga³aby dodatkowych inwestycji oraz upraszcza³aby konstrukcjê instalacji pirolitycznej.
Dostêpnoœæ taniej linii do przeprowadzenia pirolizy opon mo¿e spowodowaæ rozwój i upowszechnienie
tej metody recyklingu opon, co pozwoli na pe³n¹ eliminacjê ze œrodowiska uci¹¿liwego odpadu, jakim s¹ zu¿yte opony.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Konmech” opracowa³o i realizuje próbê wdro¿eniow¹ pilota¿owej instalacji pirolitycznej wykorzystuj¹cej ca³e
opony samochodów osobowych.
Instalacja do pirolizy zbudowana jest z modu³ów:
— pieca pirolitycznego z centryczn¹ komor¹
grzejn¹,
— uk³adu steruj¹cego równomiernoœci¹ pola
grzewczego pieca,
— odbieralników produktów ciek³ych i gazowych.
Parametry procesu tak dobrano, ¿eby uzyskaæ maksymaln¹ iloœæ wêglowodorów ciek³ych i minimaln¹
lotnych. Zakres temperatury, w którym zachodzi piroliza, wynosi 370-400oC. £agodny kraking wyklucza
mo¿liwoœæ powstawania niebezpiecznych wêglowodorów pierœcieniowych. Proces odbywa siê ca³kowicie
w szczelnej instalacji bez dostêpu powietrza i przy niewielkim nadciœnieniu, co gwarantuje bezpieczeñstwo
pod wzglêdem wybuchowym. Wydobywaj¹cy siê gaz
odcinany jest od gor¹cej czêœci aparatu poprzez kilkukrotne zamkniêcie wodne. Kopu³a reaktora jest intensywnie ch³odzona wod¹, dziêki czemu nastêpuje skraplanie frakcji olejowej, która zbiera siê w odpowiednio
skonstruowanym odp³ywie i jest odprowadzana do naczynia zbiorczego. Medium ch³odz¹ce – woda pracuje
w uk³adzie zamkniêtym przy wymuszonej recyrkulacji,
a odbierane ciep³o przy ch³odzeniu jest wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeñ.
Urz¹dzenie pozwala na jednorazowe za³adowanie
10 opon osobowych o maksymalnym rozmiarze R18. Z
jednej opony o masie 6 kg uzyskuje siê: 2,2 litra frakcji
olejowej, 0,5 m3 gazu; 2,5 kg koksiku oraz 1 kg z³omu
metalowego. Czas trwania jednego cyklu wynosi oko³o
2 h, ca³kowite zu¿ycie energii elektrycznej w jednym
cyklu wynosi oko³o 35 kWh. Schemat reaktora do pirolizy opon przedstawiono na rysunku 1.
Oddzia³ Zamiejscowy Elastomerów i Technologii
Gumy w Piastowie Instytutu IMPiB w Toruniu wspólnie z firm¹ „Konmech” realizuje grant badawczo-rozwojowy dotycz¹cy optymalizacji procesu, charakterystyki i walidacji produktów pirolizy. W niniejszej pracy
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Rys.1. Schemat ideowy reaktora pirolitycznego
Fig. 1. The scheme of the pyrolytic reactor
zostan¹ przedstawione wyniki dotycz¹ce aktywacji
wêgla popirolitycznego i w³aœciwoœci sorbcyjnych aktywatu.

2. Wyniki badañ i dyskusja
2.1. Materia³ wêglowy
Z jednego cyklu pirolitycznego wykorzystuj¹cego
14-calowe opony samochodów osobowych otrzymuje
siê obok substancji gazowych, ciek³ych, stali 14-15 kg
wêgla o polidyspersyjnym charakterze uziarnienia.
Wielkoœæ bry³ wêglowych wynosi od czêœci milimetra
do kilkunastu centymetrów. Otrzymany wêgiel jest
poddawany prostej obróbce mechanicznej: mieleniu
wiêkszych kawa³ków, separacji magnetycznej metalu
oraz przesiewaniu.
Wêgiel popirolityczny mo¿e mieæ zastosowanie
jako wype³niacz kauczuków, stosowany mo¿e byæ jako
paliwo bezdymne oraz, po odpowiedniej obróbce aktywacyjnej, mo¿e pe³niæ rolê adsorbenta wêglowego.
Do badañ nad aktywacj¹ materia³u wêglowego wykorzystano frakcjê ziarnow¹ wêgla 1-2 mm. Wykonano
badania wp³ywu temperatury i czasu karbonizacji
wêgla popirolitycznego na w³aœciwoœci otrzymywanych produktów oraz wp³ywu aktywacji par¹ wodn¹
otrzymanych karbonizatów na ich strukturê porowat¹ i
w³aœciwoœci sorpcyjne.

2.2. Karbonizacja i aktywacja
wêgla popirolitycznego
Wêgiel popirolityczny poddano karbonizacji w atmosferze beztlenowej w strumieniu argonu w tempera-
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turze: 500, 550, 600, 650 i 700oC, w czasie 1 h po
uzyskaniu za³o¿onej temperatury, z szybkoœci¹ nagrzewania 5oC/min. W procesie tym nastêpuje spadek masy
w miarê podwy¿szania temperatury. W efekcie procesów rozk³adu substancji wêglowej podczas karbonizacji zachodzi zmiana struktury porowatej, rozmiarów
porów (œrednicy i d³ugoœci) oraz ich iloœci. Prowadzi to
do zwiêkszenia porowatoœci, zwiêkszenia objêtoœci
porów materia³u i zmniejszenia jego gêstoœci nasypowej. Wyniki badañ sorpcyjnych charakteryzuj¹cych
strukturê porowat¹ karbonizatów, tj. dystrybucjê objêtoœci i powierzchni porów w funkcji ich œrednicy metod¹ BJH przedstawiono w tabelach 1-5. Charakterystykê
teksturaln¹ próbek karbonizatów i aktywatów okreœlano z wykorzystaniem izoterm adsorpcji/desorpcji azotu
w temperaturze jego kondensacji. Pomiary wykonywano za pomoc¹ aparatu Autosorb 1C firmy Quantachrome. Powierzchniê okreœlano zgodnie z teori¹ adsorpcji
wielowarstwowej BET, rozk³ad rozmiarów porów oznaczano z krzywej desorpcji wykorzystuj¹c model
BJH. Tabela 10 przedstawia zestawione wyniki badañ
w celu u³atwienia ich porównania.
Dalsz¹ zmianê struktury porowatej karbonizatów
uzyskiwano przez aktywacjê par¹ wodn¹. Wstêpnie
prowadzono dodatkow¹ karbonizacjê aktywatów otrzymanych w temperaturze 550 oraz 650oC. Próbki karbonizatów ogrzewano wstêpnie w atmosferze azotu z
szybkoœci¹ 10 oC/min do temperatury koñcowej 800 i
850oC. Czas wygrzewania próbek w temperaturze koñcowej wynosi³ 15 min. Nastêpnie wprowadzano czynnik zgazowuj¹cy – parê wodn¹ i prowadzono aktywacjê w odpowiedniej temperaturze koñcowej. Czas aktywacji wynosi³ odpowiednio 1 i 2 h.
Tabela 1. Dystrybucja objêtoœci i powierzchni porów
karbonizatów w funkcji ich œrednicy metod¹ BJH, temperatura karbonizacji 500oC
Table 1. The volume and area of pyrolytic carbon porous distribution as a function of their diameters measured by method BJH, the carbonization temperature
500oC

rednica porów
(nm) do:

Objêtoæ porów,
cm!/g

Powierzchnia
porów, m /g

1,42
2,15
3,04
4,23
6,49
9,34
12,1
16,9
31,1
156,5

0,002
0,0088
0,015
0,02
0,023
0,028
0,034
0,060
0,18
0,48

7,7
20,6
29,6
35,2
37,6
39,7
41,6
47,8
63,2
70,8

Wyniki badañ sorpcyjnych charakteryzuj¹cych
strukturê porowat¹ aktywatów, tj. dystrybucjê objêtoœci
TOM 13

i powierzchni porów w funkcji ich œrednicy metod¹
BJH przedstawiono w tabelach 6-9. Zestawienie zbiorcze wyników przedstawia tabela 10.
Tabela 2. Dystrybucja objêtoœci i powierzchni porów
karbonizatów w funkcji ich œrednicy metod¹ BJH, temperatura karbonizacji 550oC
Table 2. The volume and area of pyrolytic carbon porous distribution as a function of their diameters measured by method BJH, the carbonization temperature
550oC

rednica porów
(nm) do:

Objêtoæ porów,
cm!/g

Powierzchnia
porów, m /g

1,4
2,16
3,04
4,24
6,45
9,39
12,2
16,7
29,0
146,2

0,0015
0,0060
0,012
0,014
0,017
0,028
0,027
0,054
0,25
0,56

4,53
13,7
21,4
24,5
26,7
28,4
30,3
36,8
64,5
72,8

Tabela 3. Dystrybucja objêtoœci i powierzchni porów
karbonizatów w funkcji ich œrednicy metod¹ BJH, temperatura karbonizacji 600oC
Table 3. The volume and area of pyrolytic carbon porous distribution as a function of their diameters measured by method BJH, the carbonization temperature
600oC

rednica porów
(nm) do:

Objêtoæ porów,
cm!/g

Powierzchnia
porów, m /g

1,42
2,16
3,02
4,28
6,39
9,41
12,1
17,3
29,4
1601,2

0,0019
0,0097
0,018
0,023
0,029
0,036
0,045
0,067
0,272
0,453

5,48
232,0
34
40,68
45,04
48,16
50,8
55,92
83,84
84,308

Wêgiel popirolityczny jest materia³em ma³o porowatym, o praktycznie niemierzalnej powierzchni. Karbonizacja tego wêgla zachodzi z utworzeniem i modyfikacj¹ porów. W wyniku tego uzyskuje siê materia³
o doœæ dobrze rozwiniêtej strukturze porowatej, mezoi mikroporowatej, o stosunkowo du¿ej porowatoœci
ca³kowitej, ale ma³ej powierzchni w³aœciwej (BJH)
rzêdu 50-84 m2/g. Badania dystrybucji objêtoœci i po-
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wierzchni porów karbonizatów w funkcji ich œrednicy
metod¹ BJH, tabele 1-5, wykazuj¹, ¿e prawie ca³kowita
powierzchnia karbonizatu tworzona jest przez mezopory o rozmiarze œrednic do oko³o 30 nm, a ponad po³owê ca³kowitej porowatoœci stanowi¹ makropory. Rezultatem tego jest bardzo du¿y œredni rozmiar porów
rzêdu 30 nm, co w sposób istotny odró¿nia otrzymane
karbonizaty od wêgla aktywnego wytworzonego z
wêgla lub drewna.
Tabela 4. Dystrybucja objêtoœci i powierzchni porów
karbonizatów w funkcji ich œrednicy metod¹ BJH, temperatura karbonizacji 650oC
Table 4. The volume and area of pyrolytic carbon porous distribution as a function of their diameters measured by method BJH, the carbonization temperature
650oC

rednica porów
(nm) do:

Objêtoæ porów,
cm!/g

Powierzchnia
porów, m /g

1,42
2,14
3,03
4,2
6,41
9,41
12,0
16,9
30,7
143,5

0,0
0,004
0,008
0,01
0,013
0,016
0,02
0,031
0,196
0,436

0,00
8,1
14,6
17,5
19,5
20,9
22,4
25,0
47,0
54,0

Tabela 5. Dystrybucja objêtoœci i powierzchni porów
karbonizatów w funkcji ich œrednicy metod¹ BJH, temperatura karbonizacji 700oC
Table 5. The volume and area of pyrolytic carbon porous distribution as a function of their diameters measured by method BJH, the carbonization temperature
700oC

rednica porów
(nm) do:

Objêtoæ porów,
cm!/g

Powierzchnia
porów, m /g

1,43
2,14
3,02
4,28
6,51
9,32
12,1
17,1
31,2
817,4

0,0
0,004
0,01
0,018
0,026
0,029
0,038
0,062
0,182
0,550

0,00
10,1
19,5
27,1
33,0
34,6
37,4
43,1
58,4
60,2

Aktywacja w sposób istotny zmienia strukturê porowat¹ karbonizatów. Dane w tabeli 10 pokazuj¹, ¿e
znacznie zwiêksza siê powierzchnia w³aœciwa (powy-
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¿ej 350 m2/g), a porowatoœæ ca³kowita zwiêksza siê
prawie dwukrotnie od 0,75 do 0,95 cm3/g. W karbonizatach, podobnie jak i w aktywatach, tabele 1-9, oko³o
90% powierzchni ca³kowitej tworz¹ pory o œrednicy do
30 nm, a 50-70% objêtoœci tworz¹ mezopory i makropory o œrednicy wiêkszej ni¿ 30 nm. Znacz¹ce zwiêkszenie powierzchni porów przy umiarkowanym zwiêkszeniu porowatoœci wskazuje, ¿e w porównaniu z karbonizatami aktywaty maj¹ wyraŸnie mniejszy œredni
rozmiar porów, oko³o 10 nm, tabela 10.
Tabela 6. Dystrybucja objêtoœci i powierzchni porów
aktywatu w funkcji ich œrednicy metod¹ BJH, temperatura aktywacji 850oC, 1 h, karbonizat uzyskany w
550oC
Table 6. The volume and area of activated carbon porous distribution as a function of their diameters measured by method BJH; the activation parameters:
850oC, 2 h; carbonization temperature 550oC

rednica porów
(nm) do:

Objêtoæ porów,
cm!/g

Powierzchnia
porów, m /g

1,14

0,0148

42,5

1,9

0,029

74,4

2,45

0,042

97,0

3,0

0,053

112,7

4,2

0,067

127,7

5,5

0,08

137,6

9,4

0,11

153,4

16,8

0,144

162

30,4

0,27

178,4

143,9

0,755

191,9

Tabela 7. Dystrybucja objêtoœci i powierzchni porów
aktywatu w funkcji ich œrednicy metod¹ BJH, temperatura aktywacji 800oC, 2h, karbonizat uzyskany w
550oC
Table 7. The volume and area of activated carbon porous distribution as a function of their diameters measured by method BJH; the activation parameters:
800oC, 2 h; carbonization temperature 550oC

rednica porów
(nm) do:

Objêtoæ porów,
cm!/g

Powierzchnia
porów, m /g

1,39

0,0175

50,4

1,92

0,035

90,3

2,7

0,052

118,0

3,8

0,071

141,2

5,5

0,083

151

7,6

0,1

160,8

12,2

0,128

171,0

17,1

0,15

176,8

31

0,257

190,3

325

0,823

197,3
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Tabela 8. Dystrybucja objêtoœci i powierzchni porów
aktywatu w funkcji ich œrednicy metod¹ BJH, temperatura aktywacji 850oC, 2h, karbonizat uzyskany w
550oC
Table 8. The volume and area of activated carbon porous distribution as a function of their diameters measured by method BJH; the activation parameters:
850oC, 2 h; the carbonization temperature 550oC

rednica porów
(nm) do:

Objêtoæ porów,
cm!/g

Powierzchnia
porów, m /g

1,42
1,93
2,42
3,02
4,28
7,55
12,2
17,0
28,7
142,7

0,0333
0,071
0,097
0,110
0,131
0,163
0,199
0,0258
0,451
0,94

93,9
192
228,4
246,2
267,5
288,8
301,7
315,5
342,4
356,1

Aktywaty wytworzone w ni¿szej temperaturze 800oC
i w wy¿szej 900oC przez 2 h charakteryzowa³y siê wyraŸnie mniejsz¹ powierzchni¹ w³aœciw¹ ni¿ wytworzone w temperaturze 850oC przez 2 h. Warunki aktywacji: 2 h w temperaturze 850oC mo¿na uznaæ za optymalne.
Tabela 9. Dystrybucja objêtoœci i powierzchni porów
aktywatu w funkcji ich œrednicy metod¹ BJH, temperatura aktywacji 900oC, 2 h, karbonizat uzyskany w
550oC
Table 9. The volume and area of activated carbon porous distribution as a function of their diameters measured by method BJH; the activation parameters:
900oC, 2; the carbonization temperature 550oC

rednica porów
(nm) do:

Objêtoæ porów,
cm!/g

Powierzchnia
porów, m /g

2,96

0,0094

12,64

3,5

0,067

81,3

4,4

0,091

106,7

5,7

0,101

112,4

8,1

0,113

121

11,5

0,129

127,3

18,9

0,176

138,7

31,3

0,28

15,9

48,6

0,51

173,6

80,49

0,88

191,9

184,4

0,948

193,4

Du¿a porowatoœæ przy znacz¹cym udziale porów
o du¿ych rozmiarach wskazuje, ¿e z punktu widzenia
zastosowania praktycznego s¹ to materia³y potencjalnie
nadaj¹ce siê do usuwania du¿ych cz¹steczek z roztworów wodnych œcieków.
Najsilniej rozwiniêt¹ powierzchniê, ponad 600
m2/g wg metody BET, stwierdzono w przypadku
próbki aktywowanej w temperaturze 850oC przez 2 h.

Tabela 10. Porównanie struktury porowatej wytworzonych karbonizatów i aktywatów
Table 10. Comparison porous structure of the pyrolytic carbon and activated carbon

Powierzchnia
BET, m /g

Powierzchnia
BJH, m /g

Objêtoæ porów,
BJH, cm!/g

Dominuj¹cy
promieñ porów,
BJH, nm

redni promieñ
porów, nm

Karbonizaty
o

66,3

70,9

0,48

1,42

28,9

o

76,28

72,8

0,55

2,9

29,4

o

Karbonizacja 600 C

97,4

84,3

0,45

1,68

18,8

Karbonizacja 650oC

52,1

51,6

0,44

3,01

33,9

62,9

60,2

0,54

1,67

35

Karbonizacja 500 C
Karbonizacja 500 C

o

Karbonizacja 700 C

Aktywaty
o

Karbonizacja 550 C
Aktywacja 850oC, 1 h

370
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0,75

1,4

9,0

Karbonizacja 550oC
Aktywacja 800oC, 2 h
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0,824

1,39

10,3

Karbonizacja 550oC
Aktywacja 850oC, 2 h

632,2

356,1

0,94

1,42

6,75

481,8

193,4

0,93

3,5

9,2

o

Karbonizacja 550 C
Aktywacja 900oC
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siê jednak powoli i dopiero po 48 h ustala siê równowaga. Uzyskiwany poziom adsorpcji obydwóch barwników kszta³tuje siê na umiarkowanym 60-proc. poziomie.
Adsorpcja chlorofenolu ustala siê dosyæ szybko
(rys. 3), a poziom usuniêcia reagentu z roztworu kszta³tuje siê na podobnym poziomie, co barwników.
Bardzo skutecznie za to jest absorbowany benzen,
ju¿ po kilkunastu minutach uzyskuje siê ponad 90-proc.
poziom adsorpcji, po 4 h nastêpuje jeszcze niewielkie
zwiêkszenie adsorpcji do 95%.

2.3. Badanie skutecznoœci usuwania zanieczyszczeñ z roztworów wodnych
Zbadano skutecznoœæ oczyszczania roztworów
czerwieni Kongo, b³êkitu metylenowego, benzenu i
p-chlorofenolu przez otrzymane karbonizaty i aktywaty.
Równowagowe czasy adsorpcji
Zbadano skutecznoœæ oczyszczania roztworów
czerwieni Kongo, b³êkitu metylenowego, benzenu i pchlorofenolu. Wyniki badañ wp³ywu czasu wytrz¹sania
na skutecznoœæ oczyszczania roztworów przedstawiono
na rysunkach 2 i 3. Do badañ wybrano próbkê aktywatu
otrzyman¹ w temperaturze 850oC w czasie 1 h, wstêpna
karbonizacja wykonana by³a w temperaturze 550oC.
Wraz z wyd³u¿eniem czasu wytrz¹sania skutecznoœæ oczyszczania badanych roztworów roœnie do
osi¹gniêcia stanu równowagi. D³ugoœæ czasu kontaktu
sorbenta z roztworem usuwanego reagenta œwiadczy
wiêc o jego skutecznoœci. W przypadku b³êkitu metylenowego (rys. 2) adsorpcja zachodzi dosyæ szybko, równowaga ustala siê ju¿ po 4 h, czerwieñ Kongo adsorbuje

Wp³yw parametrów obróbki termicznej, karbonizacji i aktywacji na zdolnoœci sorpcyjne
Zbadano skutecznoœæ oczyszczania p-chlorofenolu, benzenu i b³êkitu metylenowego przez wêgiel wyjœciowy, karbonizaty, produkty ich aktywacji i porównywano ze skutecznoœci¹ dostêpnych w handlu gatunków
wêgla aktywnego, rys. 4.
Pirolizat praktycznie nie adsorbuje b³êkitu metylenowego, karbonizaty wytworzone w zakresie temperatury 500-700oC oczyszcza³y jego roztwory w granicach
oko³o 10%.
Produkty aktywacji karbonizatów dosyæ skutecznie oczyszcza³y roztwory b³êkitu, a skutecznoœæ ich
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Rys. 2. Wp³yw czasu adsorpcji na skutecznoœæ oczyszczania roztworu czerwieni Kongo i b³êkitu metylenowego
przez próbkê aktywatu
Fig. 2. Influence of adsorption time on
purification efficiency of Kongo Red
and Methylene Blue by the sample of
activated pyrolytic carbon from water
solutions
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Rys. 3. Wp³yw czasu adsorpcji na skutecznoœæ oczyszczania chlorofenolu i
benzenu przez próbkê aktywatu
Fig. 3. Influence of adsorption time on
purification efficiency of chlorophenol
and benzene water solutions by the
sample of activated pyrolytic carbon
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Rys. 4. Skutecznoœæ usuwania b³êkitu metylenowego, czerwieni Kongo, p-chlorofenolu i benzenu z roztworów
wodnych przez pirolizat opon, produkty jego karbonizacji i aktywacji oraz dla porównania przez dostêpne w handlu
gatunki wêgla aktywnego
Fig. 4. The purification efficiency of Methylene Blue, Kongo Red, p-chlorophenol and benzene water solutions by
the pyrolytic carbon, the carbonized pyrolytic carbon, the activated pyrolytic carbon and commercial active
carbons.
dzia³ania zwiêksza³a siê z podwy¿szaniem temperatury
i wyd³u¿aniem czasu aktywacji. Temperatura wytwarzania karbonizatów (550oC lub 650oC) nie ma wp³ywu
na efektywnoœæ adsorpcyjn¹ aktywatów.
Benzen jest najlepiej adsorbowanym adsorbatem
z roztworów wodnych. Wszystkie produkty aktywacji
para wodna oczyszcza³y roztwór w 92-97%, pirolizat i
karbonizat nieco s³abiej, ale równie¿ skutecznie
(75-80%). Temperatura wytworzonych karbonizatów,
podobnie jak poprzednio, nie ma wp³ywu na skutecznoœæ adsorpcji.
p-Chlorofenol jest adsorbowany zarówno przez pirolizat, jak i karbonizat na poziomie 3,5% wag. Aktywacja par¹ wodn¹ zwiêkszy³a zdolnoœci sorpcyjne i
w przypadku aktywatu o najlepiej rozwiniêtej powierzchni (850oC/2 h) stopieñ oczyszczenia p-chlorofenolu z
roztworu nie przekroczy³ 70%. W tym przypadku temperatura karbonizacji poprzedzaj¹ca aktywacjê nie
mia³a wp³ywu na w³aœciwoœci sorpcyjne.

Aktywacja karbonizatów zwiêksza rozwiniêcie
struktury porowatej do ponad 300 m2/g i ca³kowitej
objêtoœci porów od 0,75 cm3/g do 0,9 cm3/g.
Benzen by³ najskuteczniej usuwanym absorbatem
z roztworów wodnych.
Pirolizat praktycznie nie adsorbuje b³êkitu metylenowego oraz p-chlorofenolu, karbonizaty adsorbuj¹ je
w niewielkim stopniu. Aktywaty skuteczniej absorbuj¹
b³êkit metylenowy (40-60%) oraz p-chlorofenol
(60-95%), skutecznoœæ adsorpcji roœnie z podwy¿szeniem temperatury i wyd³u¿eniem czasu ich aktywacji.
Badania zosta³y wykonane jako us³uga przez prof.
Jerzego Walendziewskiego z Politechniki Wroc³awskiej
w Zak³adzie Chemii i Technologii Paliw.
Praca naukowa finansowana ze œrodków na
naukê w latach 2006-2008 jako projekt badawczy rozwojowy
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Nowoœci wydawnicze
„Specjalne metody wtryskiwania
tworzyw polimerowych”
Ksi¹¿ka autorstwa El¿biety Boci¹gi
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008
ISBN 978-83-204-3425-5, 210 stron
Ksi¹¿ka sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów poprzedzonych Przedmow¹ autorstwa prof. dra hab. in¿.
Roberta Sikory, który ocenia przedstawian¹ pozycjê jako najbardziej aktualn¹ z tego zakresu w literaturze
œwiatowej.
Podano w niej m.in. klasyfikacjê specjalnych metod wtryskiwania oraz opisano metody wtryskiwania,
w tym:
l wtryskiwanie z wprowadzeniem dodatkowych materia³ów lub elementów,
l wtryskiwanie tworzyw zmieszanych z innymi materia³ami,
l wtryskiwanie z ró¿nym przep³ywem tworzywa w formie,
l wtryskiwanie z ruchem podzespo³ów formy,
l wytwarzanie wyrobów o szczególnych cechach geometrycznych – mikrowtryskiwanie, wtryskiwanie cienkoœcienne.
Na koñcu ksi¹¿ki zamieszczono wykaz skrótów nazw polimerów oraz skorowidz specjalnych metod
wtryskiwania.
Ksi¹¿ka zawiera schematy przebiegu procesów oraz urz¹dzeñ, zdjêcia nowoczesnych wtryskarek i ich
oprzyrz¹dowania. Mo¿na w niej równie¿ znaleŸæ informacje uzyskane na podstawie badañ i doœwiadczeñ
przeprowadzonych przez Autorkê.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne polecaj¹ tê ksi¹¿kê studentom uczelni technicznych, s³uchaczom
studiów doktoranckich oraz pracownikom naukowym zajmuj¹cym siê zagadnieniami przetwórstwa tworzyw polimerowych. Mo¿e byæ równie¿ przydatna w pracy projektantów i technologów zatrudnionych
w przemyœle.
Beata Jaœkiewicz
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